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Introdução:  O 17β-Estradiol (E2), um esteróide sexual primário, é um hormônio importante 

na saúde e doença. Apresenta um potencial antioxidante em diferentes tecidos, e pode 

interferir no processo de iniciação da lipoperoxidação (LPO), atuando como “scavengers” de 

radicais livres. Diferentes estudos mostram que o estrogênio estimula a vasodilatação e outros 

apontam que mulheres após a menopausa apresentam menor capacidade vasodilatadora, por 

redução do estrogênio. A ligadura parcial de veia porta (LPVP) é o modelo experimental 

utilizado em ratos para estudar os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na hipertensão 

portal pré-hepática. 

Objetivo:  Este modelo experimental pretende mostrar o efeito do estrogênio e da retirada 

deste, através da castração no modelo experimental de LPVP, avaliando a fisiopatologia 

através das análises do estresse oxidativo, dos metabólitos do óxido nítrico, da histologia e 

dos níveis de estrogênio circulante.  

Metodologia: Foram usadas 20 ratas Wistar, +/-250g, 4 grupos: “sham-operated” (SO); 

intactas+LPVP (IL); castradas (C) e castradas+LPVP (CL). 1º dia: castração ou sham-

operated; 7º dia cirurgia de LPVP; no 15° dia, foi aferida a pressão portal (PP), o nível de 

estradiol, análise histológica por hemotoxilina e esosina (HE), análise do calibre dos vasos, a 

lipoperoxidação por TBARS e enzimas SOD e CAT, e avaliação dos metabólitos do óxido 

nítrico os nitritos e nitratos. A análise estatística através de ANOVA seguido do teste Student-

Newman-Keuls (média±EP), p<0,05. 

Resultados: Os resultados seguem respectivamente os grupos SO, IL, C e CL: para a PP CL 

mostrou aumento significativo em relação aos demais, (14.66±2.9; 21.21±1.7; 22.16±4.9; 
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34.36±2.5 – mm/Hg). O TBARS nos grupos C e CL têm aumento significativo em relação aos 

demais (0.53±0.1; 0.9±0.1; 3.60±1.2; 4.02±1.0-nmoles/mg prot). A SOD e CAT apresentaram 

aumento significativo nos grupos C e CL, a SOD (35.59±7.9; 27.18±1.4; 80.73±2.5; 

112.64±9,8-U SOD/mg de Prot); a CAT(0.14±0.1; 0.12±0.1; 0.24±0,1; 0.35±0.1–p moles/mg 

de Prot).  A análise histológica do tecido do estômafo mustrou edema, congestão e 

proliferação de vasos na mucosa gástrica dos grupos IL e CL, em contraste com os grupos SO 

e C, os quais não foram submetidos a LPVL. O grupo CL apresentou maior vasodilatação que 

os demais grupos, onde SO 61,3±4,4; I 89,7±9; C 59±6; L 264±22. Quanto aos metabólitos do 

óxido nítrico não foi observado diferença significativa entre os grupos. O nível de estradiol 

mostrou-se significativamente aumentada nos grupos SO e IL ao compararmos com os grupos 

castrados (SO 44,7±3,1; I 49,4±2,5; C 18,2±3,6; CL 25,5±1,6), evidenciando que o estrogênio 

pode estar envolvido nos resultados encontrados neste modelo experimental.  

Conclusão: Neste modelo experimental, podemos observar que o estrogênio contribuiu para a 

preservação do tecido gástrico e manteve a Pressão Portal em níveis normais. Possivelmente 

por diminuir as espécies reativas de oxigênio, diminuindo a lipoperoxidação, apresentando 

assim um papel protetor neste modelo experimental. 

 


